ZARZĄDZAJ FIRMĄ

SYSTEM INSIGNUM
MODUŁY SYSTEMU
INSIGNUM to przyjazne i niezawodne oprogramowanie klasy ERP autorstwa firmy INFOVER. System efektywnie
wspomaga zarządzanie dowolnej wielkości firmą. Najlepszą
rekomendację dla niego stanowi kilka tysięcy zadowolonych
klientów, którzy dzięki niemu zoptymalizowali procesy biznesowe w swoich firmach.
Moduły systemu INSIGNUM mogą pracować samodzielnie lub
jako rozwiązanie w pełni zintegrowane. Wdrożenie INSIGNUM
to najlepszy pomysł na rozwój Twojej firmy.
CO ZYSKASZ WDRAŻAJĄC INSIGNUM?
•
•
•
•

Ujednolicenie systemu zarządzania
Wspólną bazę danych dla całej organizacji
Uporządkowanie struktury organizacyjnej i lepsze zarządzanie
Usprawnienie procesów we wszystkich oddziałach firmy
(punktach sprzedaży)
• Pełen wgląd w bieżącą sytuację finansową firmy
TECHNOLOGIA
INSIGNUM pracuje w architekturze klient-serwer opartej na
bazach danych Microsoft SQL Server. Interfejs użytkownika jest
w pełni zgodny ze standardami Windows. Dzięki opracowaniu
szeregu autorskich komponentów (filtrowanie, wyszukiwanie, edycja, eksport danych) obsługa jest intuicyjna i przyjazna
użytkownikowi. Technologia SQL połączona z odpowiednią
konstrukcją aplikacji zapewnia spójność zapisywanych i przechowywanych informacji. Gwarantuje również pełne bezpieczeństwo danych. Stosowane przez nas bazy są szyfrowane.
W wymianie danych stosujemy standard XML, gwarantujący
– poprzez zapisywanie i sprawdzanie cyfr kontrolnych – pełne
zabezpieczenie przed niepożądaną ingerencją w dane.
DOPASOWANIE
Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz dużej dbałości o skalowalność systemu informatycznego INSIGNUM,
możemy dopasować go do Państwa indywidualnych potrzeb
i wymagań.

Centrala
Zarządzanie siecią punktów
sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Detaliczna
Obsługa punktu sprzedaży detalicznej.

Sprzedaż Hurtowa
Obsługa pojedynczej hurtowni
i sieci hurtowni.

Finanse i Księgowość
Prowadzenie pełnej księgowości
i zarządzanie finansami firmy.

Środki Trwałe
Ewidencja majątku trwałego, wyposażenia
oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Kadry i Płace
Zarządzanie zasobami ludzkimi, naliczanie
i rozliczanie wynagrodzeń.

eSklep
Sprzedaż przez Internet.

Handel Mobilny
Sprzedaż z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych.

eDokumenty
Zapisywanie, udostępnianie i archiwizowanie
dokumentów elektronicznych.

eArchiwum
Obsługa, obieg, zarządzanie, archiwizacja

Dział sprzedaży INSIGNUM:
tel. +48 (41) 367 89 55, +48 (41) 367 89 30, fax. +48 (41) 345 15 65
insignum@infover.pl, www.infover.pl

dokumentów elektronicznych.

ZARZĄDZAJ FIRMĄ

MODUŁ Finanse i Księgowość
INSIGNUM Finanse i Księgowość to system do prowadzenia
„pełnej księgowości”, zgodnie z aktami normatywnymi, oraz
wspomagający zarządzanie finansami firmy.

INSIGNUM Finanse i Księgowość
to system, który umożliwia prowadzenie
pełnej księgowości i zarządzanie finansami firmy. Swoją unikalną funkcjonalność
zawdzięcza zastosowaniu nowoczesnych
rozwiązań

technologicznych,

których

głównym celem jest maksymalne zautoeDokumenty

Bank
serwer

matyzowanie oraz uproszczenie czynności wykonywanych przez użytkowników.
INSIGNUM Finanse i Księgowość
charakteryzuje się dużą elastycznością

Urząd Skarbowy

planu kont opartego o słownik uzupełnień oraz możliwością pracy w systemie
wielooddziałowym opartym na zastosowanych podziałach na: MPZ - miejsce
powstania zapisu oraz MPK - miejsce po-

komputer 1

komputer 2 ... komputer n

INSIGNUM Finanse i Księgowość zapewnia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozrachunki z kontrahentami
Zarządzanie przelewami bankowymi
Rozrachunki walutowe
Rozbudowany moduł raportów oraz analiz
Budżetowanie oraz analizę wykonania budżetu
Generowanie i wydruk deklaracji podatkowych
Wezwania do zapłaty oraz noty odsetkowe
Prowadzenie kasy – raporty kasowe, dokumenty KP/KW
Moduł windykacji
Moduł do wystawiania faktur sprzedaży
Moduł not korygujących – wystawianie, ewidencja not
Moduł odpisów aktualizujących należności – automatyczne
tworzenie i rozwiązywania odpisów
• eObieg - moduł umożliwiający obsługę faktur elektronicznych
odczytanych z INSIGNUM eDokumenty
• Import rachunków telefonicznych i faktur paliwowych

wstania kosztu.
System wspomaga moduł INSIGNUM
Korekta Podatku VAT, który działa
zgodnie z zapisami ustawowymi obowiązującymi od 01.01.2013r w zakresie
korekty podatku VAT od nierozliczonych
i przeterminowanych powyżej 150 dni
należności (faktur sprzedaży) oraz zobowiązań (faktur zakupu).
Natomiast moduł INSIGNUM Korekta
Podatku Dochodowego wspiera pracę działu księgowych w zakresie ustalenia
kwoty o jaką należy skorygować koszty
uzyskania przychodu za wskazany okres.
Ponadto moduł automatycznie wylicza
wartość kwoty korekty od nierozliczonych
faktur kosztowych.

Więcej informacji znajdziesz na www.insignum.pl
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